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Har du spørsmål til meg om oppstart?

Send en SMS i løpet av møtet til 
Hanne Sundelin-Sagdahl på nr:

920 50 268

Noter deg nummeret nå ☺
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"Denne våren blir annerledes. Denne 
sommeren blir annerledes. Dette året blir 
annerledes. Dere er ungdommene som må 
gjøre ting annerledes. Dere har satt livet 
på vent, for at andre skal berge livet sitt."

Bent Høie, helse og omsorgsminister (april, 2020)

12.05.2020 3



Oslo 2019 Deloverskrift rød

Innhold:

A) Smittevern:

Personlig ansvar for smitteforebygging

Organisering av smitteforebygging på LVG

B) Tilbake på skolen – hvordan blir det

C) Informasjon om perioden frem til sommeren
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Personlig ansvar for 
smitteforebygging
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3 grunnpilarer for å unngå spredning av smitte:
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Når skal elever og ansatte møte på skolen?
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Når skal elever og ansatte IKKE møte på skolen?
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Ved luftveissymptomer:
bli hjemme. Hold deg 
hjemme til du har vært 
symptomfri i 1 døgn

Påvist Covid 19:
Skal være i isolasjon, 
helsetjenesten avgjør hvem 
og hvor lenge

Nærkontakt med smittet:
Skal være i karantene, 
helsetjenesten avgjør hvem 
og hvor lenge
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Er du i en risikogruppe...

...eller bor du sammen med noen som er i risikogruppen, og lurer på om du 
skal møte på skolen?

Det er nå trygt å være på skolen igjen

Alle skal derfor møte på skolen (både ansatte og elever), med mindre du har 
en erklæring fra din lege på at du skal være hjemme

Dersom du er usikker, bør du konferere med din fastlege hva du skal gjøre.
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Til og fra skolen

Beregn god tid! 

Unngå å reise kollektivt, hvis du kan

Gå eller bruk sykkel, hvis du kan

Gå til klasserommet når du kommer til skolen

Vi bruker ulike innganger:

• Klasserom 151-157: Inngang C

• Klasserom 101 – 107 + Aula: Inngang nede ved kantinen

• Klasserom 201-217 + Base1: Hovedinngangen

Gå hjem når du er ferdig med undervisningen ☺
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Organisering av smitteforebygging
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Hva skjer hvis jeg blir syk?
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Klasserom 

Vask hendene før og etter timen

Sitt på din faste plass

Hold 1 meters avstand til medelever og 
lærere – også på vei inn og ut

Ikke lån utstyr, PC eller bøker av 
hverandre
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Friminutt/pauser

Alle elever skal være i klasserommet når det er undervisning.
Det er selvfølgelig mulig med toalettbesøk.

Hold fremdeles 1 meters avstand i pauser mellom økter og i lunsjen. 
Vi ber om at dere ikke samler dere i store grupper

Vi ber om at elevene kommer seg ut i frisk luft når de har pause, åpne klasserom

Ta med matpakke! Kantinen vil være stengt frem til torsdag.

Lambert Lounge og studieverkstedet holder også stengt inntil videre. Dette for å 
unngå trengsel og store grupper på samme sted inne.
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Smittevern – oppsummert

Hvis du er syk skal du ikke komme på skolen!

Vask hender grundig og ofte

Hold avstand til andre, minimum 1 meter, alltid

Ikke del skrivesaker, skolebøker, PC, osv. med andre

Hvis du blir syk på skolen: Hold avstand og dra hjem

Gå eller sykle til skolen, hvis mulig. 
Begrens bruk av offentlig transport hvis du kan

Du skal bare være på skolen når du har undervisning
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Vi er helt avhengige av at alle gjør en 
innsats…

Hvis elever bryter reglene, kan de bli bortvist for resten av dagen. Dette 
gjelder også hvis de ikke følger beskjeder som de ansatte gir. 

Hvis vi ikke klarer å overholde smittevern, kan det i verste fall medføre at 
færre kan være på skolen, eller at smitte spres og at vi må stenge igjen.
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Tilbake på skolen – hvordan blir 
det nå?
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Tilbake – en forsiktig start

Viktigst for oss er å ønske alle velkommen tilbake!

• Debrief med klassen: Hvordan har dere hatt det, hva blir viktig nå?

• Elevrådets styre viktige medspillere

På skolen blir klassene delt i to grupper, 
på to rom ved siden av hverandre

To økter første dag: 

• Møte med kontaktlærer 

• Vanlig fagøkt

Ett trinn av gangen på skolen denne uken. 

Hver torsdag vil vi legge ut plan for kommende uke
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Plan frem til sommeren

Elevene vil gå både på "nettskolen" og 
"skole-skolen". Trinnene prioriteres likt.

Vi følger timeplanen og plan for 
sluttvurdering fra torsdag 14. mai

Dersom eleven er hjemme (husk: Lav 
terskel ved symptomer!) følger hen 
undervisningen i nettskolen 

Vi er fremdeles i en unntakstilstand – det 
vil helt sikkert bli endringer i planen, og vi 
må forvente at det blir annerledes og at feil 
sikkert gjøres. Men husk: Dette kommer til 
å gå bra 
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Nye tidspunkter i timeplanen

Disse tidene vil gjelde både i nettskolen og fysisk på Lambert, fra torsdag 14. mai.

1. og 2. time: kl 08.30 – 10.05

Pause: 10 min

3. og 4. time: kl 10.15 – 11.50

Storefri: 11.50 – 12.15 (25 min)

5. og 6. time: kl 12.15 – 13.50

Pause: 10 min

7. og 8. time: kl 14.00 – 15.35
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Læringsutbytte i nettskolen?
Noen elever har mestret nettskolen bedre enn vanlig, andre har ikke klart dette så godt

Noen lærere har mestret nettskolen godt, andre har strevd mer

Noen lærere melder at de nå har fått bedre kontakt med elever 1:1, og at det er lettere 
å gi alle lik oppmerksomhet i nettskolen, og se alle

Noen elevene melder om at det har vært vanskelig å få hjelp av lærer når de har sittet 
fast faglig

Fag er ulike. Særlig matematikk oppleves vanskelig i nettskolen

Derfor: Vi må starte opp skoleåret H20 på en annen måte enn før

• God kartlegging

• Tett oppfølging fra start

• Andre rammer til høsten?

• Høstferieskole kan bli et tilbud i noen fag, for noen elever
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Ta kontakt!
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Informasjon om perioden frem 
til skoleslutt



Oslo 2019

12.05.2020 24



Oslo 2019

Sluttvurdering

Reglene for sluttvurdering (standpunkt) gjelder

• Elevens kompetanse ved slutten av opplæringen 

• Bredt grunnlag

Planen som er lagt for sluttvurdering skal følges, 
så langt det er praktisk mulig

Alle elever skal ha en plan for sluttvurdering i 
hvert enkelt fag 

Standpunktkarakterer publiseres fredag 12. juni

• Hurtigklagefrist (VG3) er tirsdag 16. juni kl. 15:00. Den 
må leveres skriftlig og signert i skolens resepsjon.
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Vitnemål for VG3

Vitnemålene som utstedes denne våren vil få 
merknaden «Eksamen avlyst for elever våren 
2020 på grunn av koronavirus»

• Jf. forskrift til opplæringsloven § 23-5. Se udir.no.

Vitnemålene vil være klare mellom 19. og 26. 
juni og kan hentes i skolens resepsjon. 
Vi sender melding klassevis når de er klare for 
avhenting

Vitnemålene overføres elektronisk til samordna 
opptak – dette skjer automatisk

De som ønsker en versjon på engelsk/fransk/ 
spansk/tysk kan sende en e-post til:
lambertsetervgs@ude.oslo.kommune.no
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Viktige datoer fremover

Offentliggjøring av karakterer
• Alle trinn: fredag 12. juni

Klagefrister
• Hurtigklage (VG3): tirsdag 16. juni

• Ordinær klage: 10 dager etter offentliggjøring

Avslutning VG3: Onsdag 17. juni

• Vi holder foreløpig på Chateu Neuf, 
men begrensning på antall 

Avslutning Vg1 og Vg2: Fredag 19. juni
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Informasjon – i flere kanaler
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Finner du ikke svar? 
Send epost til: lambertsetervgs@ude.oslo.kommune.no 
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Har det kommet noen spørsmål til meg?

Hannes mobilnummer:

920 50 268
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